
 

 

Geachte investeerder, 

Het Mint Tower Arbitrage Fund sloot april 2023 af met een rendement van -0.66%, waarmee het 

rendement op jaarbasis op -2.06% uitkomt. 

Samenvatting 

Het Mint Tower Arbitrage Fund ervaart hinder van de zeer lage volatiliteit. Deze handelt op pré-covid 

niveaus. Deze lage volatiliteit heeft vooral een negatieve impact op de credit en convertible strategieën 

van het fonds. Mint Tower ziet evenwel arbitrage mogelijkheden die voor toekomstig rendement 

moeten zorgen.  

Dividendfutures stegen de afgelopen maand, waarbij bankdividend het sterkst steeg. Gesteund door 

veelal solide eerstekwartaalcijfers, dalende inflatieverwachtingen en het feit dat de val van Credit Suisse 

volgens beleggers vooral een Zwitsers probleem is, ebde de onzekerheid over toekomstige 

dividendbetalingen weg. Als gevolg daalde ook hier de volatiliteit.  

De extreem lage volatiliteit is in zijn algemeenheid van negatieve invloed geweest op de bescherming 

van het fonds en de creditstrategie in het bijzonder. Credit spreads herstellen nauwelijks en gaan in veel 

gevallen zelfs wijder. De arbitrage mogelijkheden tussen credit en volatility zijn zeer groot. Mint Tower is 

drukdoende met het opzetten van dergelijke posities en breidt ze waar mogelijk verder uit.  

Mint Tower vertrouwt erop met de huidige posities en de verdere uitbreiding daarvan waar opportuun, 

een goed rendementsperspectief te hebben voor de komende 6-18 maanden.  

 

 



 

Algemeen 

Begin april zetten de aandelenmarkten de eind maart ingezette opwaartse trend voort, terwijl volatiliteit 

verder daalde. Richting maandeinde draaide het sentiment licht. Hernieuwde bezorgdheid over de 

(regionale) Amerikaanse bankensector (en First Republic Bank in het bijzonder) lag hieraan ten 

grondslag. Uiteindelijk werd april afgesloten met licht hogere aandelenkoersen en lagere volatiliteit. De 

korte termijn historische volatiliteit van de belangrijkste indices (EuroStoxx 50 en S&P500) daalde tot 

pré-covid niveaus.  

Macro-economisch gezien bleek april een rustige maand. De kwestie rond de verdere verhoging van het 

Amerikaanse schuldenplafond wordt nauwlettend gevolgd. Men verwacht hierover begin juni meer 

duidelijkheid te hebben. De nervositeit hieromtrent, kan de drijvende kracht zijn geweest achter de 

spread (verschil) tussen de 1- en 3 maands obligatierente. Deze stond op een historisch hoogtepunt, 

hoger dan tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008.  

Alhoewel de recessie-angst op korte termijn enigszins lijkt afgenomen, blijkt uit het faillissement van 

First Republic Bank, dat de verkrappende strategie van Centrale Banken (stijgende rentes om inflatie 

tegen te gaan), nog steeds problematisch voor banken kan zijn. Diversificatie binnen de 

beleggingsportefeuille blijft dan ook van essentieel belang.  

 

Volatility 

De long volatility strategie van het fonds had een negatieve bijdrage aan het maandrendement. De korte 

termijn volatiliteit (20-daags) op de EuroStoxx 50 noteerde eind april circa 7.5 punt (minder dan 0.50% 

beweging per dag). In een normaal regime bewegen aandelenindices meer dan 1% per dag (volatility 

16). Bewegingen zijn momenteel extreem laag. De implied volatility (verwachte beweeglijkheid) in 

Eurostoxx 50 opties met een looptijd van een week daalde tot ongeveer 9.5 punt. Een niveau wat sinds 

de pré-covid periode niet meer voor is gekomen. De lage volatility kwam ook terug in de individuele 

aandelenposities van het fonds.  

De index strategie kon profiteren van de ‘overprijsde skew’ (het volatiliteitsverschil tussen at the money 

en out of the money put opties). Zowel in Europa als de VS is hiervan geprofiteerd. Tevens zijn er nieuwe 

posities ingenomen waarbij geprofiteerd kan worden van een beweging omlaag, zonder te veel te 

betalen aan dagelijkse premiekosten (tijd- en verwachtingswaarde).  

De dispersion strategie van het fonds kende een vlakke maand. ASMI (-12%) in Europa en Chipotle 

(+12%) in de VS bewogen aanzienlijk op gepubliceerde cijfers. Dergelijke posities compenseerden het 

gebrek aan volatiliteit in andere individuele aandelen. Mint Tower ziet echter wel een aantal 

mogelijkheden. Deze doen zich voor door de nog altijd significant dalende volatiliteit. De verwachting is 

dat dergelijke posities komende maanden positief zullen renderen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dividend 

Dividend in zijn algemeenheid presteerde in april beter dan de EuroStoxx 50 index. Na een turbulente 

maart maand, was er in april sprake van een stijging van dividendfutures. Waar het dividend van banken 

de vorige maand nog zwaar onder druk stond, waren deze de sterkste stijger in april (4.3% stijging). Dit 

werd vooral veroorzaakt door de wegebbende onzekerheid over toekomstige dividendbetalingen door 

solide eerstekwartaalcijfers van de meeste Europese banken. Daarnaast ziet de markt de val van Credit 

Suisse vooralsnog als een geïsoleerd (Zwitsers) probleem.  Solide eerstekwartaalcijfers en dalende 

inflatieverwachtingen heeft angst uit de aandelenmarkten gedreven. De implied volatility daalde dan 

ook naar het laagste niveau van 2023. Deze beweging had een negatieve impact op het resultaat.  

 Het fonds heeft een dividendpositie opgebouwd in Unibail Rodamco Westfield (URW) waarbij wordt 

ingespeeld op een hervatting van dividendbetaling vanaf 2024. URW is een wereldwijd opererend 

vastgoedbedrijf met name gericht op winkelcentra, kantoren en conferentiecentra (op aantrekkelijke 

locaties). Deze wordt beschermd door een combinatie van volatiliteit (in bezit) en een short positie in 

het onderliggende aandeel. De bijdrage aan het maandrendement was negatief in april. Echter, bij de 

aankondiging van de cijfers eind april, heeft URW vastgehouden aan de eerder afgegeven prognose voor 

2023. URW kondigde aan de vastgoedportefeuille wereldwijd te verkleinen en dan met name in de VS. 

Het bedrijf ligt met deze doelen nog altijd op schema. Dividend is voor beleggers in vastgoedaandelen 

belangrijk. Het bedrijf is er dan ook bij gebaat zich te houden aan de eerder gemaakte afspraken. Mint 

Tower verwacht dat het dividend de komende maanden kan herstellen. De bescherming van de positie 

zal een eventuele verdere verslechtering van de sector op moeten vangen.  

 

 

 

 

 



 

Credit  

In april werden de volatiliteithedges (bescherming) op de credit portefeuille goedkoper. Dit heeft alles 

te maken met een verder dalende volatiliteit (de verwachte beweeglijkheid was hoger dan de 

daadwerkelijke beweging). Zoals reeds vermeld, daalde volatiliteit naar pré-covid niveaus.  

Dit in tegenstelling tot de credit spreads. De naweeën van het volledig afschrijven van de Credit Suisse 

AT1-leningen en de voortdurende stress bij regionale banken in de VS (waarin Mint Tower overigens 

geen positie heeft) zorgden ervoor dat deze wijd blijven staan. De credit en volatility strategie had dan 

ook een negatieve bijdrage aan het maandrendement.  

Op dit moment worden er slechts in beperkte mate nieuwe uitgiftes gedaan. Het merendeel van de 

investeerders wil niet kopen maar ook zeker niet verkopen. De arbitrage mogelijkheden tussen credit en 

volatility worden steeds aantrekkelijker. Positie wordt opgebouwd in ondernemingen waarvan de credit 

spread nog altijd op het stressniveau van maart 2020 staat én de volatiliteit van de onderliggende 

waarde op de laagste niveaus van de afgelopen jaren handelt. Dit is tevens de plek waar Mint Tower de 

komende periode de meeste kansen ziet.  

 

Convertibles 

De convertible arbitrage strategie had een licht negatief resultaat in de maand april. De lage volatiliteit 

in de markt werd redelijk gecompenseerd door winst uit nieuwe uitgiftes en een aantal grote 

bewegingen. 

Het gebrek aan volatiliteit had een negatieve impact op de convertible markt. Dit was onder andere 

terug te zien in de convertibles van Ana Air, Bosideng, Cellnex, KPN en Bureau Veritas. In de convertible 

van STMicroelectronics profiteerde Mint Tower van de beweging in het onderliggende aandeel. Ondanks 

dat de winst beter was dan verwacht, daalde het aandeel 11% op tegenvallende margeverwachtingen. 

Op het gebied van uitgiftes is er voor USD 5.6 miljard aan nieuwe convertibles uitgegeven. Mint Tower 

participeerde onder andere in nieuwe convertibles van Voestalpine, Nordex en Duke Energy. Mint 

Tower ziet relatief veel uitgiftes door nutsbedrijven. Deze trachten door het plaatsen van convertibles 

de rentelasten zo laag mogelijk te houden. Mint Tower ziet veel potentieel om te participeren in 

dergelijke uitgiftes. 

Voor wat betreft de SPAC-portefeuille van het fonds, zijn de meeste verlengingsaanvragen inmiddels 

afgerond. Daarnaast heeft Mint Tower de grootte van de SPAC-portefeuille teruggebracht. Op het 

gebied van nieuwe uitgiftes (IPO’s) in de VS is het momenteel rustig. De activiteit blijft wel. Zo is er in 

april een nieuwe SPAC van USD 500 miljoen gelanceerd. Nog steeds geldt dat gunstigere 

marktomstandigheden en verduidelijking van de SPAC wet- en regelgeving door de SEC, katalysatoren 

zijn die de SPAC-markt verder kunnen aanwakkeren. 

 

Met dank voor het vertrouwen, 

De beheerder, 

Mint Tower Capital Management 

 

 

 



 

 

 
 

Mint Tower Capital Management 
Beursplein 5 

1012 JW Amsterdam 
Nederland 

 
Tel: +31(0)20 – 7977 610 
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Mint Tower Capital Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en staat als zodaning onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). 
 
Disclaimer 
 
Deze nieuwsbrief is opgesteld door Mint Tower Capital Management B.V. (“Mint Tower”) en is bedoeld om 
algemene informatie te verschaffen over het in dit document vermelde fonds. De informatie op deze factsheet 
is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen, maar kan 
desondanks onjuistheden bevatten. Aan de op deze factsheet verstrekte informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. Deze factsheet wordt slechts ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als advies en dient 
niet als vervanging van de volledige fondsinfomatie. Mint Tower aanvaardt geen verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van de op deze factsheet verstrekte informatie.  
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen omtrent participatie in het fonds van Mint Tower wordt elke belegger 
aangeraden om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig te lezen. Ook wordt alle 
beleggers aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met de persoonlijke 
(financiële) situatie en om professioneel advies in te winnen. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde 
van het in dit document vermelde fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan 
zowel dalen als stijgen. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte 
(transactie)kosten. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies 
lijdt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst. 
Mint Tower heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en staat onder toezicht van de 
AFM en De Nederlandsche Bank. 
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